
#14778 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน อันซองฟารมแลนด
สวนปากรุงโซล บิน JL
ทัวรเกาหลี โซล ตลาดฮงอิก พิพิธภัณฑสาหราย สวมชุดฮันบก ตลาดเมียงดง
ฟรีเดย 1 วันเต็ม!! พระราชวังด็อกซูกุง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - อันซอง ฟารมแลนด - โซล - สวนปากรุงโซล - ถนนฮงอิก
(ยานฮงแด)   

Galaxy Hotel or
WD Hotel หรือ
เทียบเทา

3 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - ศูนยสมุนไพรโบ
กานยอง - น้ํามันสนเข็มแดง - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

Galaxy Hotel or
WD Hotel หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน   
Galaxy Hotel or
WD Hotel หรือ
เทียบเทา

5 พระราชวังถ็อกซูคุง - ศูนยโสม - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65
฿13,900 
฿9,999

฿13,900 
฿9,999

฿13,900 
฿9,999

฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - อันซอง ฟารมแลนด - โซล - สวนปา
กรุงโซล - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

กําหนดการทั้งหมด

บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบินภายในประเทศ
กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนทําการจอง

มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

19.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร สายการบิน JIN AIR เจาหนาท่ีจา
กบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง

22.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ004 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น
BOX SET)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.40 น. ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย จากนั้นเดินทางไป อันซองฟารมแลนด (ANSEONG FARMLAND) ตั้งอยูท่ีจัง
หวัดคยองกีโด เป็นฟารมขนาดใหญ หอมลอมไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ถูกปกคลุมไปดวยสีสันสดใสของทุงดอกคอสมอส มีท้ัง
สีขาว สีชมพู และสีแดง นอกจากสวนดอกไมแลวทานสามารถเพลิดเพลิน กับกิจกรรมตางๆไมวาจะเป็นใหอาหารสัตว,ขี่มา หรือ
กิจกรรมทางธรรมชาติอ่ืนๆ

คาบริการยังไมรวมคากิจกรรม กรุณาสอบถามกับหัวหนาทัวรของทาน

กรณีท่ีทุงดอกคอสมอสยังไมบานหรือรวงแลว และไมสามารถเขาชมฟารมในสวนอ่ืนๆได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรม

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบูชาบูสไตลเกาหลี

จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงโซล เพ่ือชม สวนปากรุงโซล Seoul Forest เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญถึงขนาดท่ีเรียกวา
ปากลางเมืองเลยทีเดียว ท่ีแตเดิมเป็นปาหลวงท่ีใหราชวงศกษัตริยใชลาสัตว และเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการตรวจสอบทหาร ตอมาถูก
ดัดแปลงใหกลายเป็นสนามกอลฟ สนามแขงมา และสวนกีฬาในท่ีสุด ภายในประกอบดวยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพ้ืนท่ีขนาด
ยักษถึง 1.16 ลานตารางเมตร

กรณีท่ีสวนปากรุงโซลใบไมรวงหมดแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรม

จากนั้นพาทานไปยังตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหลงชอปป้ิงท่ีอยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินคาในยานน้ี
สวนใหญเป็นสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพงท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลี ของบางอยางทํามาชิ้น เดียวเพ่ือใหไดเลือก
ซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา ท่ีมีชิ้นเดียวในโลก

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็น เพ่ือไมใหรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

พักท่ี Galaxy Hotel or WD Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

อันซอง ฟารมแลนด

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

อยูในจังหวัดคยองกีโด ท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีถายทําซีรียมาหลายเรื่องแลว แตไมไดมีแคทุง
ดอกคอสมอสใหไดชมเพียงอยางเดียว ฟารมแลนดแหงน้ี เป็นกึ่งสวนสนุก และกึ่งฟารม
สัตว เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีเหมาะกับทุกเพศทุกวัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบูสไตลเกาหลี

โซล

สวนปากรุงโซล

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยอยู
บริเวณแมน้ําฮัน คําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมายวา “เมืองหลวง” กรุงโซลในอดีต
เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิมวา เมืองฮันยาง สถาปนาพรอมกับการสราง
อาณาจักรโซซอน กรุงโซลถือเป็นหน่ึงในเมืองหลวงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญถึงขนาดท่ีเรียกวาปากลางเมืองเลยทีเดียว ท่ีแตเดิมเป็นปา
หลวงท่ีใหราชวงศกษัตริยใชลาสัตว และเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการตรวจสอบทหาร ตอมาถูก
ดัดแปลงใหกลายเป็นสนามกอลฟ สนามแขงมา และสวนกีฬาในท่ีสุด ภายในประกอบ
ดวยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพ้ืนท่ีขนาดยักษถึง 1.16 ลานตารางเมตร มีไฮไลทเรื่อง
การเป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสี และจุดชมดอกพดกดหรือซากุระเกาหลีท่ีสวยงามของกรุงโซล
เป็นหน่ึงในสถานท่ีในการถายเรื่อง Temperature of Love



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก
- ศูนยสมุนไพรโบกานยอง - น้ํามันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี -
เมียงดง

คาบริการยังไมรวมคากิจกรรม กรุณาสอบถามกับหัวหนาทัวรของทาน

กรณีท่ีทุงดอกคอสมอสยังไมบานหรือรวงแลว และไมสามารถเขาชมฟารมในสวนอ่ืนๆได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรม

กรณีท่ีสวนปากรุงโซลใบไมรวงหมดแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรม

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)
ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมท้ังเป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกท้ังหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีท้ังรานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวนั้น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

 คํ่า  Galaxy Hotel or WD Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือเครื่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลี ณ ศูนยเครื่องสําอาง มีใหเลือกมากมายหลายย่ีหอ เชน ครีมน้ํา
แตกท่ีโดงดัง ครีมหอยทาก ฯลฯ พรอมท้ังอัพเดตสินคาดานความงามแบบใหมๆ เคล็ดลับความงามท่ีสาวเกาหลีนิยมใชกัน

จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหรายครบวงจร
ทุกทานสามารถเลือกซ้ือสาหราย พรอมท้ังทดลองชิมไดตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหรายเป็นรสตางๆ เชน รสกุง รสหมู
รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล

เชิญทาน สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใต ถายรูปกับฉาก จําลอง 4 มิติซ่ึงมีความ
สวยงามและประทับใจ พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูไกตุนโสม

นําทานสู ศูนยสมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบํารุงตับ ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามรับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับ
แข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

จากนั้นพาทานชม น้ํามันสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพ่ือลางพิษในรางกาย ลางไขมันในเสน เลือด
ท่ัวท้ังรางกาย ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ เป็นตน และยังใหทานไดลองตรวจเสนเลือดภายใน
รางกายทานฟรี อีกดวย

แลวพาทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม
เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา ฯลฯ

จากนั้นอิสระใหทานเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง แหลงช็อปป้ิงขึ้นชื่อและสถานท่ีรวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซลหรือท่ีคนไทย
รูจักกันในชื่อสยามแสควรเกาหลี ทานจะพบกับสินคาวัยรุนมากมายหลากหลายย่ีหอไมวาจะเป็นเครื่องสําอางย่ีหอดังๆ อยาง
3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ

่



ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนู BBQ BUFFET

พักท่ี Galaxy Hotel or WD Hotel หรือเทียบเทา

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ท้ังชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

ศูนยสมุนไพรโบกานยอง บาย

ศูนยสมุนไพรโบกานยอง (Herb Center) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา



วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวเกาหลีเต็มวัน

นํ้ามันสนเข็มแดง

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นสถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนย
รวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นเครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ัง
รานท่ีเป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุกอยางท่ีนักชอปตองการครบครัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู BBQ BUFFET

 Galaxy Hotel or WD Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ใหทานอิสระทองเท่ียว และช็อปป้ิงตามอัธยาศัย

สามารถสอบถามเกี่ยวสถานท่ีทองเท่ียว และวิถีการเดินทางไดจากหัวหนาทัวร

รถแท็กซ่ี มี 4 ประเภท สามารถโบกรถและบอกจุดหมายแกคนขับไดเลย แท็กซ่ีในเกาหลีสวนใหญจะไมปฎิเสธผูโดยสาร
โดยใหสังเกตุคันท่ีรับผูโดยสารจะมีไฟขึ้นวา �� (วาง) คันท่ีขึ้นวา �� (จองแลว) หมายถึงมีคนจองแลว สวนคันท่ีมีผูโดยสารน่ังอยู
จะไมมีไฟขึ้น ลูกคาสามารถจายคาแท็กซ่ีดวยเงินสด, บัตรเครดิต หรือบัตร T-Money

แบบธรรมดา (Standard) จะมี 3 สี ขาว เทา สม เป็นแท็กซ่ีท่ีราคาถูกสุด เรียกงาย กลางวันราคาปกติ กลางคืนมีคาชารจ
เพ่ิม น่ังได 4 ทานเทานั้น

แบบชั้นหน่ึง (Deluxe) จะมี 2 สี คือ ดําและเหลือง ตรงประตูมีปายคําวา Deluxe จะราคาแพงกวาแบบแรก เพราะน่ังสบาย
ภายในท่ีน่ังกวาง กลางวันและกลางคืนราคาเทากัน สามารถเรียกไดท่ีตามโรงแรม หรือสถานีรถไฟ น่ังได 4 ทาน

แบบจัมโบคันใหญ (Jumbo) ราคาจะเทากันกับแบบ deluxe แตสามารถน่ังไดหลายคน (เป็นรถตู) ปายขางประตูจะเขียนวา
Jumbo Taxi

แบบอินเตอร (International) รถแท็กซ่ีแบบพิเศษท่ีคนขับรถสามารถพูดภาษาอ่ืนได เชน ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ
ภาษาญ่ีป ุน ลักษณะของรถก็จะเหมือน แบบ Standard ถาตองการใชบริการตองทําการจองลวงหนา

รถไฟใตดิน



วันท่ี 5 พระราชวังถ็อกซูคุง - ศูนยโสม - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

สาย 1 พระราชวังด็อกซูกุง (สถานี City hall), อุทยานนาริ (สถานี Yangju), ตลาดปลาโนรยังจิน (สถานี Noryangjin),
ตลาดนัดสินคามือสอง (สถานี Dongmyo), หมูบานเทพนิยาย (สถานี Incheon), ยานอินซาดง (สถานี Jonggak)

สาย 2 ฮงแด (สถานี Hongik University) แหลงวัยรุนชอปป้ิงกินเท่ียว ชินชน (สถานี Sinchon) แหลงวัยรุนชอปป้ิงกิน
เท่ียว, อีแด (สถานี Ehwa Univ.) เป็นจุดถายรูปมหาลัยอีฮวา, ชอปป้ิงราคาถูก, ดงแดมุน (DDP) (สถานี Dongdaemun
History & Culture Park), กังนัม (สถานี Gangnam), หาง COEX, SM TOWN (สถานี Samseong Station), สวน
สนุก LOTTE WORLD, หาง LOTTE (สถานี Jamsil), หางฮุนได (สถานี Sinchon)

สาย 3 One mount, พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (สถานี Juyeop), พระราชวังคยองบก, หมูบานฮันอก, ตลาดทงอิน (สถานี
Gyeongbokgung), หอคอย Seoul N Tower (สถานี Chungmuro), ซอยขาหมู (สถานี Dongguk University), ถนนคน
เดินคาโรซูกิล (สถานี Sinsa)

สาย 4 ตลาดทงแดมุน (สถานี Dongdaemun), เมียงดง (สถานี Myeongdong), ตลาดนัมแดมุน (สถานี Hoehyeon),
สถานีวัฒนธรรมแหงกรุงโซล (สถานี Seoul Station), สุสานแหงชาติกรุงโซล (สถานี Dongjak)

สาย 5 หางฮุนได (สถานี Omokyo), สวนสาธารณะยออีโด (สถานี Yeouido), จตุรัสควางฮวามุน, คลองชองกเยชอน, ราน
หนังสือ Kyobo (สถานี Gwanghwamun), สวนสาธารณะ Olympic Park (สถานี Olympic Park)

สาย 6 สวนฮานึล (สถานี World Cup Stadium), ตลาดมังวอน (สถานี Mangwon), ยายอิแทวอน แหลงรวมรานอาหาร
นานาชาติ (สถานี Itaewon)

สาย 7 สะพานพันโพ (สะพานสายรุง) (สถานี Express Bus Terminal Station), ถนนชองดัมดง ยานคายเพลง (สถานี
Cheongdam), สวนสาธารณะตุกซอม (สถานี Ttukseom Resort Station), สวนสาธารณะเด็ก Children's Grand Park
(สถานี Children's Grand Park)

สาย 8 LOTTE WORLD MALL (สถานี Jamsil), Olympic Park (สถานี Mongchontoseong) เป็นเสนท่ีมีระยะทาง
สั้นท่ีสุด

สาย 9 วัดพงอึนซา (สถานี Bongeunsa)

รถบัสประจําทาง แบงออกเป็น 3 ประเภท
รถบัสสีน้ําเงิน ว่ิงระยะยาว ตามถนนสายหลักรอบกรุงโซล เท่ียวละประมาณ 1,200 วอน

รถบัสสีเขียว ว่ิงระยะสั้น ตามถนนสายหลักรอบกรุงโซล เท่ียวละประมาณ 900 วอน

รถบัสสีแดง ว่ิงระหวางเมือง (จากโซลไปแถบชานเมือง) เท่ียวละประมาณ 2,300 วอนแนะนําใหลูกคาจายดวยบัตร T-
money (ท่ีเติมเงินแลว) จะสะดวกและถูกกวาการใชเงินสดประมาณ 100 วอน

อิสระอาหารกลางวัน/เย็น (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียวและชอปป้ิง)

ค่ํา

พักท่ี Galaxy Hotel or WD Hotel หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเท่ียวเกาหลีเต็มวัน ใหทานไดสนุกสนานกับสถานท่ีชื่อดังของประเทศเกาหลี
มากมายกันตามอัธยาศัย

 คํ่า  Galaxy Hotel or WD Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเขาชม พระราชวังด็อกซูกุง เป็นหน่ึงในหาพระราชวังท่ีสําคัญแหงราชวงศโชซอนแหงเกาหลี โดยรอบ
พระราชวังแหงน้ีจะประกอบดวยกําแพงหินสวยงามดานหนาจะพบประตูหลักแทฮันมุน เดิมเป็นท่ีประทับขององคชายวอลซาน
พระราชวังน้ีเคยถูกเปล่ียนชื่อเป็นพระราชวังคย็อนกุนกุง และซอกุงซ่ึงแปลวาพระราชวังตะวันตก และในปีค.ศ.1611 ก็ไดกลับ
มาใชชื่อเดิมคือ ด็อกซูกุงอีกครั้ง

จากนั้นพาทานเขาชม ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา กลับไปบํารุงรางกายหรือฝาก
ญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูโอซัมบุลโกกิ (หมูปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)

แลวพาทานละลายเงินวอนท่ี รานคาสนามบิน หรือซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองเป็นการสงทาย
กอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินรามยิน อูดง กิมจิ ลูกอมรสแปลกๆ บราวน่ี ฮันน่ีบัตเตอรชิพ ถั่วรสตางๆ ปอกกี้รสตางๆ นม
กลวย ขนมธัญพืช และอ่ืนๆอีกมากมาย

จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินอินชอนเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

17.10 น. นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบิน JINAIR เท่ียวบินท่ี LJ003 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX
SET)

ค่ํา

21.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

พระราชวังถ็อกซูคุง

ศูนยโสม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังถ็อกซูคุง มีสิ่งกอสรางท่ีนาชมเป็นอันมาก เชน ประตูหลักแทฮันมุน
(Daehangmun Gate) พระท่ีน่ังชุงวาจอนและทองพระโรง และซกโชจอน
(Soekjojeon) อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ ใน
เกาหลี ซกโชจอนแหงน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสิ่งของท่ีใชใน
พระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑศิลปะถอกซูกุง ซ่ึงแสดงผล
งานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ (หมูปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี บาย

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน



 หมายเหตุ มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานอินชอน
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
รายการ และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย 20 ทาน เดินทางไป และกลับพรอมคณะ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังกับสายการบิน และโรงแรมท่ีพัก
ในตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณดังกลาว

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเปาเดินทาง หรือของมีคาสวนตัวของทานระหวาง
การเดินทาง

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางมิไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางเขา หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ดวยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความลาชา การเปล่ียนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนสง หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เหตุการณทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจาก
ความควบคุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางไมใชบริการบางสวนหรือท้ังหมด โดยความ
สมัครใจของผูเดินทางเอง และ/หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ และ/หรือไมปรากฏตัวในวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ท้ังน้ี เพ่ือความปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

บริษัทฯ จัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคา
บริการท่ีเหมาะสม)

เด็ก หมายถึง ผูท่ีมีอายุนอยกวา 12 ปี

น้ําหนักกระเปาคนละ 15 กิโลกรัม

การชําระเงิน
การจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 20 วันหากเป็นชวง

เทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 30วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุป) ตามเสนทางท่ีระบุในรายการ

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ

คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการระบุ

คารถรับสง ตามรายการระบุ

น้ําด่ืมทานละ 1 ขวด / คน / วัน

คาภาษีสนามบินทุกแหง(ขึ้นอยูกับการผันแปรของภาษีน้ํามัน ณ วันนั้นๆ)

คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)



อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทาง

คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี)

คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาว หรือย่ืนวีซาเรงดวน ซ่ึงบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตาม    จริง 

คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรีดคาอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ

คามินิบาร คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด (สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ 15 กก.)

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทานละ 1,500 บาท / ทิป / ทาน (กรณีจายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางคะ) (ใน
สวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% คาภาษีการบริการหัก ณ ท่ีจาย 3%(ในกรณีท่ีตองการขอใบเสร็จมีภาษี)

วีซา
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
อัตราน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทานละ 1,500 บาท / ทิป / ทาน (กรณีจายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดิน

ทาง) (ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ผูรวมเดินทางตองไมนอยกวา 20 ทาน

กรณีตัดกรุปเหมา เริ่มตนเพ่ิม 1,000 บาท สําหรับกลุมลูกคาท่ัวไป หากลูกคาเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชกาล ตองเช็คราคา
แลนดกับเจาหนาท่ีอีกครั้ง

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร

ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร    

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด
 


